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Valoros pe alte considerente, dată fiind îndeosebi capacita
tea invenţiei artistice, este filmul cineamatorilor de la sindicatul 
Direcţiei regionale C.F.R. Timişoara, "Cînd oamenii se joacă". 
De data aceasta, definitorie pentru calitatea de ansamblu a fil
mului nu este acţiunea propriu zisă, ci asociaţia de idei pe care 
o descoperă realizatorii. Se simte, imediat, că avem de a face 
cu un cinec1ub matur, cu experienţă , care-şi permite să păşească 
pe un teritoriu mult mai dificil, acela al eseului cinematografic. 
Sugestiile filozofice ale unui asemenea film, reţin atenţia ţI 
impun pelicula printre cele mai interesante ale competiţiei. 

CALIN CALIMAN 
critic de film 

articolul .. Filmele de ficţiune ale 
cineamatorilor", publicat in revista 

"Clubul" ne. 10/1969 

"Lumini", producţie timişoreană, ibzuteşte să redea cu remar
cabilă emoţie ideea luptei omului utilizînd măiestrit drept 
"interpreţi" citeva lumînări şi mişcarea inspirată a cam~rei. 

In "Quo Vadis", un simplu ou serveşte unei fabule sarcastice 
a. cărei . ~rincipală calitate este convertirea neaşteptată a pate
tISmulUI In umor. 

. ,~etros?eal;ivă",. film poetic de manieră îndrăzneaţă, îşi 
Imphnteaza SImbolIsmul într-o realitate citadină fără să aibă 
nevoie să recurgă la inconsecvenţe. 

TEODOR CARANFIL 
critic de film 

(din articolul "Virtuţile filmului de 
amatori" publicat în ziarul .. lnformC:l~ 

ţia Bucureştiului" nr. 4973/1969). 



Vorbe au spus poate prea mulţi despre cine clubul dv ... 
Nu-mi pot reţine entuziasmul însă pentru "Verticală". E un 

film cu totul, cu totul deosebit. 
ANDREI BLAIER 

Regizor - Studioul cinematografic 
Bucureşti - 13. XII. 1966 

Bucuria de a fi chemat în mijlocul acestor pasionaţi ai fil
mului. Apoi sinceritatea schimbului de vorbe şi apoi prietenia 
ce o avem pentru noi toţi în această seară de decembrie 1968. 

CONSTANTIN STOICIU 
scriitor şi scenarist. 

S-au afirmat, după cum era şi normal, cinec1uburile cu o 
experienţă bogată, cinec1uburile care s-au bazat la Începuturile 
lor şi pe o suculentă cultură cinematografică, cinec1uburile care 
benefidază de veritabili animat ori : Sandu Dragoş din Timi
şoara, Covaci şi Mateiaş de la Oţelul Roşu, Militaru din Bucu
reşti etc. 

Din modul cum s-au prezentat cei din Timişoara, aş conchide 
că avem de-a face cu o adevărată şcoală timişoreană sau, ca 
să nu fiu nedrept şi cu celelalte cinecluburi din acest înzestrat 
colţ cinematografic al ţării noastre, pot să spun că asist la feno
menul naşterii unei şcoli de cinematografie : şcoal<a bănăţeană. 

GEO SAIZESCU 
"Evenimentul s-a produs !" - margi
nalii la festivalul republican al fil
mului de amatori, revista "Clubul" 

nr. 9(1969. 

"Retrospectivă" : a parcurge istoria de 700 de ani a unui 
oraş - Timişoara - într-o singură bobină, creînd un dialog 
elocvent între cîteva elemente arhitecturale şi folosind cu inge
niozitate coloana sonoră , nu ·stă decît la îndemîna unui artist. 

Remarcabil e de asemenea modul În care cineamatorii Înţeleg 
conceptul de experiment, de căutare a expresivităţii. "Obsesia" 
(cineclubul C.F.R. Timişoara) e exemplar În această privinţă. 
Filmările combinate - urmărind o analiză psihologică simplă 
- au rigoare şi strideţe, accentuînd dimensiunea umană a 
temei. 

FWRIAN POTRA 
(din articolul ,.Resurse de vigoare 

artistică şi talent" publicat tn ziarul 
. • Sclnteia" nr. 8143(1969) 



Vă invidiez pentru pasiunea dvs. şi pentru perseverenţa cu 
care ştiţi să vi-o împliniţi, dar mai ales, am foarte mare încre
dere în această "tarabă" numită oficial cineclubul C.F.R. 

EVA S[RBU 
Critic de film - redactor la revista 

- "CINEMA" 

Citeva cuvinte de mulţumire pentru calda şi interesanta pri
mire pe care cineclubul C.F.R. din Timioşara mi-a făcut-o. 

Am vorbit aici aceeaşi limbă, la un nivel ridicat intelectual 
~i am intilnit o de-a dreptul surprinzătoare doză de informaţie 
cinematografică, gust şi entuziasm. 

V ă mulţumesc şi ştiu că acestea sînt elementele care vă vor 
duce la rezultate. 

LIVIU CIULEI 
27. VIII. 1965 

Cele patru zile petrecute la Timişoara au prilejuit o strinsă 
şi utilă intilnire cu cineaştii amatori ai cineclubului ,,16 Februa
rie". Am avut senzaţia că ne aflăm in studiourile noastre. Vizio
narea filmelor realizate aici ne-a oferit posibilitate de a constata 
calitatea artistică şi tehnică a acestor materiale. 

Am reţinut ca lucruri foarte bine realizate filmele: "Nici 
un minut intirziere", "Stadionul", "Fata în alb", "Noroc tine-

reţe", "Vecinii", "Lucrări mecanizate la cale", şi excelenta idee 
de a face un film artistic în genul materialului vizio.nat "Dacă 
am face toţi la fel". 

Constatăm, totodată, că există la cineaştii amatori de aici 
un deosebit entuziasm şi cunoştinţe profesionale în specialitatea 
realizării filmelor înguste. 

ALECU GH. CROITORU 
Regizor - Studioul cinematografic 

Bucureşti - 24-28. IX. 1965. 



Cred in cinecluburi. 
Cred in cineamatori, 
Mai ales in ţara noastră, 
deoarece cred in creatorul ne-lefegiu. 
Şi cred, de asemenea, că cea mai mare datorie 
in materie de cinematograf românesc este să 
umplem lacuna de aproape 30 de ani, vidul 
de cultură cinematografică a sărmanului 
spectator român. 

Prof. dr. D. 1. S UC IiIANU 
critic de film 

Am fost în 19.1. 1964 la cinec1ub, am vizitat atelierele, am 
vizionat filme, am cunoscut iubitori ai filmului. Vă stimez vă 
apreciez eforturile pentru a reprezenta imagini din viaţa fru
mosului dv. oraş, Timişoara. 

Personal, apreciez, filmul "Stadion" şi filmul de salut adus 
tinereţii: "Noroc tinereţe", deosebit de reuşit artistic, plin de 
căutări valoroase. 

Sint sigur că vom avea ocazia de a ne vedea mai des, că vom 
învăţa unii de la alţii şi filmele româneşti vor fi din ce In ce 
mai bune. 

Vă salut cu .. Noroc tinereţe" 
Gopo 


